Avtale
om deltakelse i programmet

1. Formålet med SmartCity Bærum

SmartCity Bærum er et partnerskap mellom kommunen og næringslivet i Bærum. Målet er å redusere
energibruk og klimagassutslipp gjennom felles prosjekter og samarbeid. Hovedideen er å begrense
klimautslipp gjennom å utvikle ny teknologi, rutiner og organisatoriske grep for å få på plass "grønne"
løsninger, og samtidig fremme mer miljøvennlig næringsutvikling med god lønnsomhet.
Visjonen for SmartCity Bærum er ”Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid”. Denne visjonen
bærer i seg en erkjennelse av at dagens miljø- og klimautfordringer må møtes gjennom et konstruktivt
offentlig/privat samarbeid, for å utvikle framtidens løsninger og skape et marked for smarte løsninger.
Dette stiller krav til aktiv utøvelse av lederskap: Teknologi, økonomiske virkemidler og rutiner må tas i
bruk slik at det skapes synergi for å fremme og sikre vår felles livskvalitet på lang sikt.
Med smarte løsninger menes løsninger som ivaretar:
Samarbeid
Miljø
Attraktivitet
Realiserbarhet
Teknologi
Effektivitet

2. Hensikten med denne avtalen
Avtalen setter rammer for arbeidsformen i programmet og avklarer forpliktelser og forventninger
mellom partene i SmartCity Bærum.

3. Organisering av SmartCity Bærum
SmartCity Bærum er et selveiende og frittstående program etablert i samarbeid mellom Bærum
kommune og Bærum Næringsråd. SmartCity Bærum er åpent for deltakelse for alle som slutter seg til
programmet og betaler deltakeravgift. Programmet ledes av et eget programstyre.
SmartCity Bærum organiseres som et programkontor med daglig leder og evt. innleide konsulenter.
Bærum kommune har ansvaret for programmets daglige ledelse, og eventuell annen medvirkning av
ikke-økonomisk art (”tilrettelegging”) som måtte vise seg nødvendig for å få programmet til å fungere
etter hensikten.
Bærum kommune leier lokaler hos Bærum Næringsråd og stiller disse til disposisjon for
programkontoret. Vilkårene for leie fastsettes i en separat avtale som forhandles mellom Bærum
Næringsråd og Bærum kommune. Bærum kommune leier ut en av sine medarbeidere til oppgaven
som daglig leder for programkontoret, mot refusjon av utgiftene til dette og til programkontorets lokaler
over programmets driftsbudsjett.
SmartCity Bærum benytter seg av regnskapsførsel, revisor, datatjenester, kontortjenester og andre
administrative tjenester som Bærum Næringsråd eller deres samarbeidspartnere tilbyr.
Programmet SmartCity Bærum er i utgangspunktet et 5-årig program.
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4. Programkontor – rolle og mandat
Programkontoret skal fremstå som sterkt, profesjonelt og effektivt og bidra til følgende:
-

sikre nødvendig finansieringsmidler for programmet
sikre tett og god oppfølging av prosjekter
tilrettelegge for økt kunnskapsdeling og læring
identifisere og prioritere prosjektideer
rekruttere relevante selskaper og prosjekter
sterk profilering av programmet, prosjektene og deltakerne (nasjonalt og internasjonalt)

Bærum Næringsråd og SmartCity Bærum skal gjennom programkontoret samarbeide innenfor
rammene og visjonen i programmet, og skal trekke veksel på hverandres områder.
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Deltakere og samarbeidsprinsipper

Med deltakere menes alle medlemmer av SmartCity Bærum Forum og prosjekteiere som har sluttet
seg til denne avtalen.
Deltakere gis rett til å profilere og bruke SmartCity Bærums logo, og medlemskapet offentliggjøres på
SmartCity Bærum sine egne nettsider.
Deltakere i SmartCity Bærum behøver ikke å være medlem i Bærum Næringsråd.

Samarbeidsprinsipper for SmartCity Bærum kommune:
Åpenhet

Deltakerne er åpne om selskapenes interesser i programmet

Delekultur

Deltakerne etterstreber i størst mulig grad deling av informasjon og kunnskap om
prosjektene, i og på tvers av programmet
Programmet fremmer gode initiativ i privat og offentlig sektor, og deltakerne
oppfordres til å være proaktive og ambisiøse
Programmet er i størst mulig grad selvfinansiert, med prosjekter som er
kommersielt verdiskapende eller får frem en stor samfunnsmessig verdi.

Ta initiativ
Selvfinansiert
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Utmelding

Utmeldinger skjer ved skriftlig meddelelse stilet til SmartCity Bærum. Utmeldinger skjer med seks
måneders varsel regnet fra førstkommende halvårsskifte. Utmelding medfører ikke tilbakebetaling av
innbetalt innmeldingsavgift.
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Valgbarhet

Deltakere i henhold til pkt. 5 er valgbare til tillitsverv i programmet, med visse unntak i pkt. 8
Programfinansiering.
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Programfinansiering
1. Prosjekteiere

Deltakere som eier prosjekter betaler inn en fast avgift pr. prosjekt. Avgiftens størrelse, uavhengig av
det konkrete prosjekt, fastsettes av styret i henhold til avtalens pkt. 11.
Dersom det av særlige grunner søkes unntak for prosjektavgift må dette behandles særskilt i
programstyret. Dersom krav til prosjektavgift unntas for prosjektet, unntas også tilbud om valgbarhet til
tillitsverv i programmet.
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2. Bærum kommune
Bærum kommune bidrar primært til grunnfinansiering av prosjektet, herunder lokalleie
og programledelse.
3. SmartCity Bærum Forum
Alle deltakere i SmartCity Bærum betaler en årlig deltakeravgift. Avgiftens størrelse fastsettes av styret
i henhold til avtalens pkt. 11.
4. Ekstern støtte
Programmet skal tilstrebe å skaffe seg ytterligere finansiering gjennom andre tilgjengelige kilder.
Miljøverndepartementet, Enova, Innovasjon Norge m.fl.
Ingen av deltakerne, medregnet Bærum kommune, har noe ansvar for programmets gjeldsforpliktelser
ut over hva som kan dekkes av programmets formue.
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Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
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Styret
SmartCity Bærum ledes av et styre bestående av 1 representant oppnevnt av Bærum kommune, 1
representant oppnevnt av Bærum Næringsråd og inntil 3 medlemmer valgt av SmartCity Bærum
Forum. Medlemmer velges for 2 (to) år. Det kan oppnevnes varamedlemmer med møterett.
Bærum kommunes styrerepresentant er også styreleder.
Styret er høyeste myndighet i programmet.
Framtidens byer v. Miljøverndepartementet deltar med sin observatør. Denne har møte- og talerett i
styret.
Styret skal sikre at programmet gjennomføres i tråd med målsetninger og føringer. Styret skal fungere
som et forankrings- og beslutningsorgan, gi veiledninger og styringssignaler, vurdere og redusere
risikopunkter, samt bidra til fremdrift. Styret har ansvar for den økonomiske styringen og fremdrift i
programmet.
Videre skal styret bidra til å:
1.
Utarbeide/videreutvikle ambisjonsnivå for SmartCity Bærum.
2.
Fastsette normer for driftstilskudd som omtalt i pkt. 7 pkt. 1-4.
3.
Representere SmartCity Bærum utad
Styremøter i programmet avholdes ved behov. Ved behov for avklaringer/beslutninger mellom
styremøter kan disse avtales over telefon/mail.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
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SmartCity Bærum Forum
Alle som har sluttet seg til programmet og betalt deltakeravgift samt representanter for
deltagende prosjekter er medlemmer av SmartCity Bærum Forum med stemmerett.
Hver deltagende organisasjon/virksomhet har en stemme. Andre interesserte bedrifter og
organisasjoner kan delta på forumets møter, uten å ha stemmerett. SmartCity Bærum Forum skal
holdes informert om utviklingen i programmet. Forumet skal være et møtested for erfaringsutveksling,
kunnskapsinnhenting og diskusjoner om programmets videre utvikling.
SmartCity Bærum Forums møter er åpne for media.
SmartCity Bærum Forum velger inntil 3 medlemmer til styret (jfr. pkt. 11) fra deltakende
organisasjoner.
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Avtaleendringer
Endringer i avtalen kan bare vedtas i ordinært eller ekstraordinært styremøte, etter å ha vært oppført
som eget punkt på sakslisten. Dersom endringen må anses å gjelde forhold som berøres av
formannskapets vetorett etter pkt. 10, er ikke vedtaket endelig før det er behandlet og godkjent av
samme. Bærum kommunes representant i styret kan ved protokolltilførsel kreve at formannskapet skal
godkjenne endring vedtatt av styret.
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Oppløsning
Oppløsning av SmartCity Bærum kan bare behandles og vedtas i ordinært styremøte. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært møte i SmartCity Bærum Forum 3 – tre måneder senere.
Sammenslutning med andre program eller foreninger anses ikke som oppløsning av SmartCity
Bærum. Vedtak om sammenslutning og nødvendige endringer i tilknytning til dette treffes i samsvar
med bestemmelsene om avtaleendringer, jf pkt. 13.

Etter oppløsning tilfaller formuen stiftelsens formål, jfr pkt 1, etter nærmere beslutning av stiftelsens styre.
Inventar og utstyr stilt til disposisjon av Bærum kommune tilbakeføres denne, eller avhendes i samråd
med samme. Tilsvarende gjelder eventuelle gjenstander tilhørende Bærum Næringsråd som måtte
være i programmets besittelse når oppløsningen skjer.
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